NOTA DE PREMSA
EL BANC SABADELL VIJAZZ PENEDÈS 2016 CELEBRA LA
10A EDICIÓ CARREGAT DE NOVETATS I AMB ARTISTES
DE PRIMER NIVELL


S’estrenen nous espais en el marc de la celebració del desè aniversari:
plaça Food&Jazz, Espai Cava i Espai Lounge Vallformosa



Augmenta la quantitat d’artistes que pugen als escenaris del Banc
Sabadell Vijazz Penedès. Dee Dee Bridgewater, Richard Bona i
Ibrahim Maalouf, caps de cartell.



Tots els tastos d’enguany seran maridats. I hi haurà l’Espai Ametller
Orígens on Isma Prados els guiarà donant consells culinaris Vilafranca



El president Carles Puigdemont serà investit Acadèmic de Mèrit de
Tastavins Penedès al sopar inaugural.

CELEBREM ELS 10 ANYS
Banc Sabadell Vijazz Penedès arriba a la desena edició (1-3 juliol) havent-se erigit com a
festival de referència que promou la cultura del vi i el cava del Penedès i la música jazz
dels millors artistes internacionals i del país.

En el marc de l’aniversari el Banc Sabadell Vijazz Penedès fa una aposta per incorporar
nous ambients durant el festival a Vilafranca. Un dels nous espais és l’Espai Cava al
claustre renaixentista de Sant Francesc. Un espai solidari on coneixerem propostes de
música jazz protagonitzades per dones del nostre territori, dins del cicle “Elles i el Jazz”.
I tots els beneficis aniran destinats a l’associació de Vilafranca amb la lluita contra el
càncer de mama.

També hi haurà l’Espai Lounge Vallformosa a la Rambla de Nostra Senyora, un indret on
reposar i gaudir d’una proposta jazzística de la mà de DJs de renom.

Per últim, la plaça Food&Jazz: 10 propostes gastronòmiques de la mà de 10 foodtrucks
acompanyades de música jazz.

A la ja tradicional Fira de vins i caves hi participen més de 40 cellers del Penedès. Tota
la proposta de tasts estaran maridades. No provarem cap referència de vi ni de cava
que no estigui acompanyada d’algun producte de qualitat per intensificar els seus
sabors. Destaquem l’Espai Ametller Orígens on ens faran propostes de maridatges amb
productes Casa Ametller, dinamitzats pel cuiner Isma Prados.

El Banc Sabadell Vijazz Penedès 2016, com ja és tradició tindrà lloc el primer cap de
setmana de juliol, de divendres a diumenge des de les 17.30 h fins les 01.00 h
(exceptuant diumenge que és fins les 00.00 h). Tots els concerts de jazz són gratuïts i els
tiquets de degustació tenen un cost d’11€ (inclou: 3 degustacions + 1 copa Riedel + accés
a la plaça) i es poden adquirir a través del web www.vijazzpenedes.com, així com les
entrades als tasts guiats.

De ben segur que l’edició d’enguany serà especial. El Banc Sabadell Vijazz Penedès està
de celebració dels seus deu anys, Tastavins Penedès dels seus cinquanta anys i d’haver
rebut la Creu de Sant Jordi. Un any especial també perquè en el sopar inaugural del Banc
Sabadell Vijazz Penedès del 27 de juny al Casal de Vilafranca el president Carles
Puigdemont serà investit Acadèmic de Mèrit de Tastavins Penedès.

EL CARTELL DEL VIJAZZ
Per a la celebració de la desena edició, el Banc Sabadell Vijazz Penedès comptarà amb
tres caps de cartell de talla indiscutible. La gran cantant Dee Dee Bridgewater obrirà el
festival el divendres 1 de juliol. Guanyadora de 3 Grammy i llegenda viva del jazz, és una
artista amb uns encants que sedueixen a la seva audiència, per la força de la seva
personalitat i les sorprenents dots vocals. Arriba acompanyada d’un quintet
excepcional, destacant entre ells el trompetista Theo Crocker.

El dissabte 2 de juliol podrem gaudir del nou projecte del cantant i baixista camerunès
Richard Bona, una atractiva fusió de música africana i cubana, acompanyat de la
formació Mandekan Cubano, i que es presentarà per primer cop a Catalunya.

I per completar aquest trident d’estrelles del jazz, el diumenge tancarà el Festival
l’excepcional i espectacular trompetista Ibrahim Maalouf amb el projecte “Red & Black
Light”. Energia creativa entre les arrels del jazz, el funk i la tradició de la música oriental.
En el seu directe se superen els paràmetres convencionals del jazz, fent dels seus
concerts un experiència musical per la ment i el cos.

El artistes internacionals, no menys importants, que completen la programació del Vijazz
són: Manu Katché, alabat com el gran bateria que ha acompanyat a artistes com Sting i
actualment a Peter Gabriel, ens descobrirà la seva faceta més jazzística i creativa. I,
continuant amb la tradició del festival d’incorporar el bo i millor dels trios de jazz
europeu, tindrem als britànics GoGo Penguin, grup revelació internacional, amb una
proposta que us deixarà bocabadats amb la seva habilitat única a l’hora de sintetitzar
les seves pròpies melodies i harmonies que fusionen el jazz i la música electrònica.

Els artistes nacionals d’aquesta edició del Vijazz continuen mantenint el gran nivell
assolit en les darreres edicions: WOM Trio, Eva Fernández Group i molts més.

De ben segur que, una vegada més, el programa satisfarà tant l’afeccionat al jazz més
exigent, com al que s’apropi a conèixer aquest meravellós estil musical. Això si, sempre
perfectament maridat amb una copa de vi i cava del Penedès!

Web oficial: www.vijazzpenedes.com

Servei de premsa

Núria Llorach i Àngels Masqué comunicacio@vijazzpenedes.com

